
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att
hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
en delfond till Fidelity UCITS ICAV.

Andelsklass: Accumulation EUR Hedged Shares (ISIN: IE00BYV1YH46), (WKN-kod: A2DWQ2), (Valuta: EUR)

Fonden förvaltas av FIL Fund Management (Ireland) Limited.

Mål och placeringsinriktning Risk/avkastningsprofil

• Fondens mål är att ge investerare en totalavkastning, med beaktande
av både kapitalavkastning och vinstutdelning, som, före avgifter,
återspeglar avkastningen för Fidelity Global Quality Income Index
(”indexet”). För valutasäkrade andelsklasser säkras avkastningen mot
basvalutan för den aktuella andelsklassen.

• Indexet är utformat för att återspegla resultatet för aktier i stora och
medelstora företag i utvecklade länder som betalar utdelning och
uppvisar goda grundförutsättningar.

• Indexet består av aktier i de relevanta företagen. Mer information om
indexet finns i den offentliga informationen om indexmetoden på
www.fidelity-etfs.com/documents.

• Fonden använder en passiv investeringsmetod och följer
jämförelseindexet. 

• Fondens placeringspolicy är att spåra indexets resultat så tätt som
möjligt, oavsett om indexet stiger eller faller och, i största möjliga mån,
samtidigt försöka minimera spårningsfel mellan fondens resultat och
indexets resultat.

• Fonden strävar efter att replikera indexet genom att inneha alla
värdepapper i indexet i liknande proportion som deras viktning i
indexet.

• Fonden kan använda derivat för effektiv portföljförvaltning. Fonden
kommer att använda valutaterminskontrakt i säkringssyfte.

• Du kan köpa och sälja andelar i fonden alla dagar då bankerna i
London är öppna.

• Inkomsterna kommer att behållas i andelsklassen för att öka värdet
på din investering.

• De värdepapper som fonden investerar i kommer främst att vara
noterade eller handlas på erkända marknader globalt enligt de
gränser som anges i förordningarna om fondföretag.

Fullständiga detaljer om mål och placeringsinriktning finns i prospektet och
den relevanta bilagan.
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• Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.
• Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan ändras med tiden.
• Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
• Risk/avkastningsprofilen klassificeras av nivån på andelsklassens

historiska fluktuationer för substansvärdet och i denna klassificering
indikerar kategori 1–2 en låg nivå av historiska fluktuationer, 3–5 en
medelhögnivå och 6–7 en hög nivå.

• Värdet på din investering kan både öka och minska och du är inte
garanterad att få tillbaka det belopp som du ursprungligen
investerade.

• Rörelser i valutakurser kan påverka avkastningen på din investering
negativt. Valutasäkring kan användas för att minimera effekten av
detta men kommer kanske inte alltid att vara framgångsrik.

Andra riskfaktorer som bör beaktas innan du investerar är bl.a.
• Användningen av finansiella derivat kan leda till ökade vinster eller

förluster i fonden.

För fullständig information om relevanta risker hänvisas till avsnittet om
risker i prospektet och relevanta bilagor.

http://www.fidelity-etfs.com/documents
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Avgift för denna fond (ISIN: IE00BYV1YH46)
De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift* Ingen
Inlösenavgift* Ingen
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de investeras

(teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift).

Avgifter som tagits ur Fonden under ett år
Årliga avgifter 0,45%

Avgifter som debiteras Fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift Ingen

*Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan få betala en teckningsavgift på högst 5 % och en inlösenavgift på högst 3 %. Även om dessa
avgifter inte debiteras investerare som inte är auktoriserade deltagare direkt kan de påverka mäklaravgifter, transaktionsavgifter och/eller ”bid-ask spread”.

*Gäller inte investerare på sekundärmarknader. Investerare som handlar på en börs kan ådra sig mäklar- och/eller transaktionsavgifter i samband med sin
handel. Investerare kan även få bära kostnaderna för ”bid-ask spreads”, vilket betyder skillnaden mellan de kurser som andelar kan köpas och säljas till.
Du bör diskutera dessa avgifter och kostnader med din mäklare innan du investerar, eftersom de kan minska beloppet för din ursprungliga investering och
det belopp du får vid avyttring. Mer detaljerad information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet.
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Jämförelseindexets resultat ingår också i diagrammet i jämförelsesyfte.

Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator för
framtida resultat.

De årliga avgifterna för fonden ingår i beräkningen av tidigare resultat.
Tecknings- och inlösenavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare
resultat.

Fonden lanserades år 27 mars 2017 och andelsklassen lanserades år 29
november 2017.
Tidigare resultat har beräknats i EUR.

 Fond

 Index

Praktisk information
• Förvaringsinstitutet är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
• Mer information om fondföretaget Fidelity UCITS ICAV inklusive kopior på engelska av prospektet, relevanta bilagor avseende fonden

samt årliga revisionsrapporter och konton kan erhållas kostnadsfritt från Brown Brothers Harriman Fund Administration Services Ireland
Limited (Ireland) Limited, administratören för fonden.

• I detta dokument beskrivs endast den EUR-säkrade ackumulerande andelsklassen i Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.

• Fonden Fidelity UCITS ICAV är upprättad med separat ansvar mellan delfonder, vilket innebär att varje delfonds tillgångar och skulder är separerade enligt lag, så att

investerare inte har någon rätt till tillgångarna i en delfond som de inte äger andelar i.

• Fonden är indexerad mot Fidelity Global Quality Income Index. Indexet fångar upp resultatet för aktier i stora och medelstora företag som betalar utdelning och uppvisar

goda grundförutsättningar från utvecklade länder.  Fonden varken sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs av FMRC. FMRC gör inga utfästelser avseende lämpligheten

i att investera i fonden. Prospektet innehåller en närmare beskrivning av det begränsade förhållandet mellan FMRC och Fidelity samt eventuella relaterade fonder.

Med ”FMRC” avses FMR Co., Inc., ett företag i Massachusetts, USA, med kontor på 245 Summer Street, Boston, MA 02110.

• Klassens vägledande intradagssubstansvärde är tillgängligt via en Bloomberg-terminal.

• Detaljer i den sammanfattande ersättningspolicyn finns på www.fil.com. En papperskopia kan beställas kostnadsfritt.

• FIL Fund Management (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna

av fondens prospekt och bilaga.

• Irlands skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din skatterådgivare om du behöver mer information.

• Läs prospektet för mer information om placering i någon av Fidelity UCITS ICAV:s delfonder.

 

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.
FIL Fund Management (Ireland) Limited är godkända på Irland och regleras av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 10-07-2020.


